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 רבד תתב

 תולנכרת בותכל דמלת הל?תובקעב ואובלש הלאו וז דומ?ל תדיחהיב

 תרתיפ ,בשחמ תרזעב רולצ ,לשמל .םלנרוגמרו םל?נרש םל?מרחתב בשחמל

 םללטמתמ ס?בושיח ,םיל?טקדלד םלקחשמ חרתלפ ,היזלרלט-בשחמ ?קחשמ

 ...דרער דרער תרלצקנרופ תרלקח ,םינרש

 תאז לכר ,54510 :תרנכ?תה תפש תא דמלת תורבוחב תומדקתהה ידכ ךות

 ..2א-5עמ01780% רלקנ?לס בשחמ םע תל?נתלעפ ךרדב

 הדרקפ ומכ דוסלה ?גשרמ תרכהב קוסעת הנושארה דומילה תדיחיב

 תולונמולמ שוכרת הדלחל?ה לש המויסב .בשחמב ןתוא ץירתו תינכותנ

 .ל?לצרו עבצ בוללש ךות םורטקפסה תלעפהב תויסיסב

 .לועפלר ברשחל שרדנ התא סולסל דער הלחתההמ :דומללה תטליש ?בגלר

 תרשרדנה תולולל?עפה לכל תוברשתה תא ךל וקפס? תורבוחהו םורטקפסה

 .ךרדה לכ ךרואל ןוחטבב םדקתהל לכות ךכו ,ךממ .

 םע דדרמתהל דלמת הסנ תובושתל הנרפ התאש ?נפל - תפסרנ הצענ

 - םשו הפ תראיגש תלישעמ שרשחל ךל לאו ,ךמצע תוחוכב תויעבה

 .הלררהל ךפהלר רתו? ליעל? היהי דרמל?לה תאז ךרדב קר

 הנהמ דרומ?ל תכרבב

 לקס?לק קחצלרו םדק ינד

 הדלמל תוכרעמ - "תבשחמ"



 א קרפ
 הביתכ תנוכמכ בשחמה

 בשחמב תואיגש ןוקיתו הביתכ

 02=) :תילגבאב ?טרפה ךמש תא ןאכ בותכ 6

 ?דציכ .תושעל בשחמהמ שקבנש ןושארה רבדה םג והז

 !הזמ לק ןיא

 (טביְרַפ) קמוטד :וללע דוקפל ךילע

 . סָּפְדַה :אוה תירבעב ותועמשמש

 אצמב אוהו תתזאצ םושר וילעש שקמה לע ץוחלל ךילע ךכ םשל

 :אבה םוקמב םישקמה חול לע

 כ בס בנסס םס
 ססססססססס ₪

 ם בנם שש
 השסססככססס>כ

 !שקמה לע ץחל ויטכעו . ₪

 (הנוכבה הבושתה תא רחב) ?ךסמה לע לבקתמ המ ?

 תתצאצ
 תאזאצ [1

 פדא

 ג ב א



 .[ם]תואה םע בהבהמ עוביר ךסמה לע האור התא ,בגא

 ןמיסה תא בשחמה בותכ*? ןכיה ןמסמ אוה .ןמסמה עובירה והז

 .אבה

 !בל םיש

 :תואכרמ ןיב ותוא בותכל ךילע - ךמש תא בותכי בשחמהש :דכ

 (קפדאת "אס5פאמ" לשמל) "?ערפה ךמשיי

 ("')?תואכרמ סיפדת דציכ

 :ץתפצאצ לבקל ?ידכ תצחל וילע שקמה לע ןנובתה

 /םודא) ל!3%6 עבצב תועיפומ ןה .תואכרמה תא הארת שקמה לע
 (ןבל

 .שקמה לע ץחל| - ₪

 ?ךסמה לע תואכרמ תלביק םאה

 / תואה תא אלא (תואכרמ) "  תלביק אלש ?אדול בורק

 .2 תא קוחמל דציכ דמלת דימ !הגאד לא

 ?תואכרמ םילבקמ תאז לכב ךיא ,ןכבו

 .םודא עבצב תוע?לפומ תואכרמה ?כ ונרמא רבכ

 ןמ:ס בותכלו רובעל בשחמל עידוהל שי? תואכרמה תא לבקל ידכ

 .םודא
 :םודא (עֶפיָש) 584|:ז - שקמה תא אצמ תאז תושעל ידכ

 ססטסססכסספס :בשחמל רמואש

 סטססכסססססס

 ססטססכסטססססס

 שס ססכסססש<=כ

 !הפרת לאו םודאה 581ע71-ה לע ץחל וישכעו ₪

 ...אבה דומעל ךישמת םא לבא םולכ הרוק אל דוע

 יםודא ןמיס בותכל רובעיי



 ,הרצק הצ?לחל ,ץחל םודאה 581קַצ-ה לע הצלחלה ?דכ ךות ... ₪

 .תואכרמה ועיפו? זאו תואכרמה םע שקמה לע

 סססססכספכססכס
 ססססססססס ₪ !רוכז

 ו הצ?לחלה ?דכ ךות

 השסססככססכסש כ
 %6/ (ן\ ןאכ ןמזה לכ ץחל .פ8זקצ שקממ הפרת לא

 \א:

 לע ןמזה לכ תצחל אלש ןמיס ,ע תואה תא לבקמ ן??דע התא םא

 .םודאה 58זע1-ה

 .תואכרמ לבקל חילצת ןוכנ תדבע םא

 ?המוקמב הניאש ?  תואה םע המ ,לבא

 ץתפזאצ עת "

 !התוא קוחמל ךילע

 :עצבל דצ?כ דמלת וישכעו

 האיגש ןוקיתו הקיחמ

 סם ססםםככססכס כ ש :ןימ?מ ןוללעה שקמב ןנובתה

 םססססכספכספכסס
 כ ים רכש
 ₪ ₪ 34 בכ

 (ע?ַללְד) סםמ|םזם ןבלב בותכ שקמה לעמ

 קַחְּמ :ושוריפש

 (עפיש) 541ע7-ב שמתשהל ש? קחמבכ הז שקמב שמתשהל ידכ

 סססססכסספכס :ב אצמנה ןבלה

 סםססססססססס
 ססססכסכסכססס
 ו כ טס ככססס כ

 הזל המוד ןפואב ןבלה 58ַזעַד-ה תרזעב עפתפעמ לבקל ךילע

 :תואכרמ לבקל ?דכ םודאה 58187-ב תשמתשהש



 .וגממ הפרת לאו ןבלה 58זעצ-ה לע ץחל - ₪

 עצבתתש ?דכ ?נמיה ןול?לעה שקמה לע ,הרצק הצל?חל ,ץחל זאו - ₪

 :הק?חמ
 סססכס כסססכ ₪

 כסככססססססס

 ססכטרטםרסססס

 ₪00 ככשכסשנס ₪כ
 ש ןאכ ןמזה לכ ץחל

0 

 !א1 20ג* קט4אש ₪%-*

 .2ק-ה תא ה?נש הציחל ,תואכרמה תא תקחומ הנושאר הציחל

 !רוכז

 ןמיסה לש הקיחמל דימת םורגת (עכע:₪78) קחמה לע הרצק הציחל

 .ןמסמה עובירל לאמשמ אצמנה

 .עפדאצ-ה ?רחא תואכרמ לבקל ?דכ בוש ץחהל וישכעו --₪

 :ךסמה לע תוארל ךירצ התא בעיה תדבע םא

 תפזאע "

 ?שקמ לע ץחל ךכ םשל .יטרפה ךמש תא בותכו םלשה וישכעו - ₪

 :םימיאתמה תויתואה

 קגזאצ "?ערפה ךמשיי

0 

 .תואכרמב םייסל חכשת לאו
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 בשחמה לש "וחומ''ל הדוקפה תסנכה

 .בותכי בשחמהש הצור התאש המ תא תמשר וישכע דע

 הדוקפה תא ס?בגכהל ךילע ךמש תא בותכ?ו עולק? אוהש ידכ

 .בשחמה לש י'יוחומייל

 (רטנֶא) םאזפמ שקמ לע ץחל ךכ םשל |

 "'חומל סְנָכַה" :ושוריפש
 ספ םט םכספפנשפ 8

 ססטסססססםססס
 םססססססססס ₪
 ₪ ב קם םצשב

 אוהו בשחמה לש וחומל הדוקפה תא הסיבכמ הז שקמ לע הציחל

 .התוא עצבמ

 ?קאצמפ לע הצלחלה ירחא ,ךמש תא בשחמה בתכ ןכיה

 התאו הכלהכ לכה ת?שע ןאכ דעש ןמיפ א תינע םא 6

 .אבה דומעל ךישמהל לוכי

 לש וחומל הדוקפה תא סינכהל תחכשש ןכת? ב תלנע םא 6

 תא םושרל תחכשש וא ,אאדעת לע הצלחל ?די-לע ,בשחמה

 .ךמש ?רחא תואכרמה

 .ןוכנ תישע אלש המ תא ןקת ,ךכ םא



 00% בשחמ תעדוה

 ,ךסמב ןנובתה

 . :העדוה ךסמה תיתחתב בשחמה סיפדה ךמשל ףסונב

00% ; 0:1 

 תואהמ וללדבהל ידכ ,8 :ךכ בשחמב בתכנ ספא ?כ בל םיש)

 (.0 תילגנאה

 .הדרקפה ערציב תא םילשה בשחמהש רחאל העיפוה תאז העדוה

 ,עלדומ אוה תאזבו 0 0% רסמ אוה העדוהה לש ןושארה קלחב

 .רל תתנש הדרקפה תא עצבל תויעב ול ויה אל יכ

 (.ךשמהב ריבסנ ,ע : 1 ,העדוהה לש ל?נשה קלחה תא)

 בשחמהש ןמ?יס - /7-ב הלל?חתמ הניא בשחמ תעדוה רשאכ !רוכז

 .תודוקפה עוצלבב הררטקה תדחולמ היעב לע ךל עידומ

 .תרנרשה תועדוהה יגוס תא ר?כהל דמלת ךשמהב

 רחא וזב א תויתוא תורשע המכ בותכל בשחמה לע דוקפ וישכע . ₪

 קתצאל "א א א ..... א א"  :וז

 ץחלת םא ?ד ,א תויתוא לש בר רפסמ לבקל ידכ !בל םיש

 .א-ה שקמ לע תכשוממ הצ?חל

 תרזוח הלועפל םורגת שקמ לכ לע תכשוממ הציחל יכ ,ךל עד

 .הז שקמ לש תינשנו

 (.הקי?חמ יבגל םג ןוכנ רבדה)

 .(עאצשַ) בשחמה לש וחומל הדוקפה תא סינכהל חכשת לא . ₪

 נו



 תוצלחלב הז רחא הזב (רחבתש הז?א) ם?שקמ המכ לע ץחל - ג

 םיבותכה ם?נמ?סה לכ תא קחמ ןכמ רחאל .תוכשוממו תורצק

 תא חכשת לא) עמאלמ לע תכשוממ הצלחל ?ד?-לע הטמל

 .(ןבלה 581ע71-ה

 616 ךסמה יוקינ

 .ךסמה תא תוקנל בשחמה לע דוקפנ ךישמנש ינפל

 615 :תדחו?מ הדוקפ הנש? ךכ םשל

 ךסמה תא הקנ - ושוריפש (0148 50958א-ל רוציק)

 :ב תאצמנ הדוקפה

 סטטסםטבטכששכשט
 פס בם ₪ ְששסש
 סס כםפ ;םכם םנש

 (כבכסטכשכססס כ

 בשחמה לש וחומל הדוקפה תא סנכהו 0125 תדוקפ לע שקה

 .(םאעמפ)

 .וללע בותכ ה?להש המ לכמ ךסמה תא הק?נ בשחמה

 םיחוור םע הביתכ

 םג םושר םעפה ךא ,ךמש תביתכל ליגרתה לע רוזח וישכע

 .ךתחפשמ םש תא



 (ספדה) עפַזאַצ הדוקפהמ ליחתהל חכשת לא

 קתדאצ "?ערפ םש החפשמ םשיי

 :ךתחפשמ םשל ?ערפה ךמש ןיב חוור םושרל הצור יאדוב התא

 סכססכסכסספכפכס

 ססכסכססכפכססס
 סססססססססס .חוָוְר - ושוריפ (סיִפְס) 0

 חס ססכסססס אמ

 .ךתחפשמ םש תא םושר וישכעו .

 52408 שקמ לע ץחל תאז תושעל ידכ

 .תואכרמ תביתכב םילסל חכשת לא 6

 .םאצטא לע ץחל בשחמה לש וחומב עצבתת הדוקפהש :דכו .

 סופד תויתואב הביתכ

 בתכ תוליתואב ךמש תא בתכ בשחמה ?כ ךכל בל תמש יאדוב

 .(תונטק תויתוא)

 (642178 ₪77₪85) סופד תולתואב והשמ בותכל ךנוצרב םא

 .ןבלה 581ע1-ב שמתשהל ךילע

 ךתחפשמ םש תאו ?ערפה ךמש תא םושרל בשחמה לע דוקפו רוזח

 םושרל ל?חתת רשאכ םעפהש ,אלא ,(תואכרמו עתזאצ חכשת לא)

 :ןבלה 541ע1-ה לע ןמזה לכ ץחל ,ךמש תא

 סטסססכספססכספס
 םספשטטטםכםםסהש

 םסבבטטטטטש
 ןמזה לכ ןאכ ץ;הל =< ש(0 00 ככס סס כ

 ?שקמ לע ץחל זאו
 .תויתואה

13 
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 :םכסמ ליגרת

 ךות רבחל העדוה ,רצק טפשמ בותכ תילגנא תצק עדו? התא םא

 .בתכ תויתואו סופד תויתואב שומיש

 םייניב םוכיס

 !טעמ אל ?וישכע דע תדמל המ

 .ספדה - 251אַצ תדוקפ

 םודא 5אזעלצ :םישקמ ינש לע הצליחל - תואכרמ תביתכ

 .תואכרמו

 ןבל 581עצ :םישקמ ?נש לע הצלחל - תקתעסעמ - קוחמל

 .קמז,שד5-ו

 .םאעמא - בשחמה לש וחומל הדוקפ סינכהל

 .ןבלה 541עַצ-ב שומיש ךות סופד תויתואב בותכל

 .005 :ךסמה תא תוקנל

 תא עציב אוהש ע?דומ אוה הב 0 0% בשחמ תעדוה

 .ול תתנש הדוקפה



 -₪ם₪

 ב קרפ
 םיעבצ תשק

 ?עבצ לכ תא ותרזעב לבקל לוכ? התא !אוה ןכ ומשכ םורטקפסה

 .(תלנועבצ היז?ולעל רבוחמ בשחמהש ןבומכ יאנתב) תשקה

 :ם?עבצהמ תונהל ליחתנ וישכע רבכ

 םיילושה עבצ תריחב

 .(תעפ) םודא עבצב ךסמה ילוש תא עובצל בשחמהמ שקבנ הליחת

 :וללע דוקפ ךכ םשל

 :םיילושה עבצ תא ןת?ש (רֶדְרּוּב) הסהסמ2

 :ב תאצמנ תאז הארוה
 ססםםננכםסםנמס
 סססססססססס

 ססטסכסכסססס

 סקכססכאסשסכסכ כ

 .םודא עבצ לבקל ידכ 2 לע ץוחלל חכשת לא

 .20ג088א 2 ךסמה תל?תחתב הארת ןוכנ תדבע םא

 :בשחמה לש וחומל הדוקפה תא סנכה וישכעו

 עבצב ךסמה לש םיילושה תא תחא תבב עבצ בשחמה ?כ האור התא

 .םודא

 !טעמ עשעתשה וישכעו

 םאתהב ם?לנוש םיעבצב םי?לוש םושרל בשחמה לע םעפ לכב דוקפ

 .הנוללעה הרושב םיעיפומה םיעבצל



 !בל םיש

 .(2140%) רוחש עבצב םג עובצל בשחמהמ שקבל לוכי התא

 !הסנ .(ספא) ₪-ה שקמ לעמ ותוא אצמת

 ?ןבל עבצב םי?ילושה תא עובצל שקבמ התא רשאכ הרוק המ

 .(7 לעמ אצמת ותוא) (וז18)

 !הסב

 בוהצ-קור? ןווגב םיילושה תא עבוצ בשחמה יכ האור התא

 .ןבלל בשחנ הז עבצ בשחמה לצא .ךסמה םינפ תא ומכ ריהב

 :8 עבצב ם??לושה תא עובצל בשחמהמ שקבת םא הרק: המ

 ?תספפמה 8

 והסנ

 .הזכ עבצ ן:א ?כ בשחמה ךל ע?דומ הז הרקמב

 (...ך?א 9 םג) (1םט8110 601סטע)

 :םיעבצ הנומש םנשי :םכסנ

 רוחש - [/

 ההכ לוחכ - 1ו

 םודא -

 (הטנגמ) לוגס -

 קורי - 

 (0צ4א) ריהב לוחכ

 בוהצ -

) 

 ןבל - 4 6005 שש ₪[

 רופא ?גווג םינושה םיעבצה ונתי ןבל-רוחש היזיולעב :הרעה

 .(ןבל) 7 דעו (רוחש) 8-מ הלוע תוריהב תגרדב



 :בשחמה בתוכ וילע ("ריינ"ה) עקרה תעיבצ

 דחא לכב ?נועבצ עקר לע בותכל בשחמהמ שקבנ וישכע

 .תרכהש ם?עבצהמ

 :ושוריפש (רָפיִּפ) ק4קם8 :הארוהב שמתשהל ךילע ךכ םשל

 .בשחמה בותכ* וללע ייר??נהיי - עקרה

 :האבה הדוקפה השעת המ

 קתזאצ קגקעתא 2 ; "8 0 6 4 ב"

 .תאז עצבל בשחמה לע דוקפ ,הבושת לבקל ידכ ₪

 :קגקמא בותכל ךילע תת1אצד תבתכש ?רחא

 :ב תאצמנ 22288-ה תארוה

 סססכסכסספכס
 סםססכסססכסספכסססס
 םססכסכסכסססס
 הכס סש ככסכססכס -כ

 .םודא עבצבו שקמל תחתמ עלפומ קתגקשפ ?כ בל םיש

 :581ע7-ה ישקמ ?בשב שמתשהל היה? ך?לע ותוא בותכל ידכ

 :םיבלש ינשב תאזו ,םודאהו ןבלה

 :דחיב ,581ע7-ה ?שקמ ?נש לע ץהל הליחת :ןושאר בלש | .נ
 ססטסכסכססכס
 ססססססכסכסססס

 סססכסכסססס
 ₪ כככככסכססכש כ

 (.ןושאר חול התא םהמ הזיא לע הנשמ הז ןיא)

 15|-ל ךפה (בהבהמה) ןמסמה עובירה :ךסמב ןנובתה

 רזח ,?ידמ ךשוממ ןמז 58₪ַזעַצ-ה ?נש לע תצחל םא ,בגא)

 (] תויהל [<]-ה



 15]אוה ןמסמה עובירה ?כ האור התא רשאכ ,וישכע :ינש בלש

 :קגקמא-ה שקמ לע םג ךכ ?דכ ךותו םודאה 5אזע1ַ-ה לע ץחל

 (.םודא עבצב תועלפומה תואכרמ לבקל תישעש יפכ קוידב)

 ססכסכסכססשפכס

 סססססססכססס

 סססכסכסכסכססס

 0 0ססכ₪ 00 ₪
7 

 קפזאצ קגקמפ :תוארל ךלרצ התא ןוכנ תדבע םא

 ([]-ל רזח ןמסמה עובירהו)

 .2 הרפסה תא שקה . .₪

 ; ק?ספ-הדוקנ שיקהל ךילע ויטנע . ₪

 :ב ותוא אצמת

 סססכסכסספכס
 סססססכססשס
 םססכסכססססבכ

 קסססככסססבבכ

 לבקל ךילע ןכל ,שקמה לע םודא עבצב ע?לפומ קיספ-הדוקנ

 .תואכרמה תא ומכ ותוא

 " ב ס 6 4 6 " םלשה ןכ ?רחאו . ₪

 !בשחמה לש וחומל פגכהו . .₪

 עקרה ,םודא עקר לע תולתואה תא בתכ בשחמה ?כ האור התא

 .בתוכ בשחמה ו?לע "ר?ל?נה" אוה

 .קורי רי?נ לע ךמש תא בותכל בשחמה לע דוקפו רוזח . ₪

18 



 :האבה עתַדאַד-ה תדוקפב םיחוורה ועיפוי עבצ הזיאב ָָ

 קאנאצ תאגפפפ 3 ;"א אא  ססססס צ צ צ"
7 

 (52405) םל?חוור

 !הארו הסנ .:םג

 עלפומש ר?ל?נה עבצב םיהוורה תא בתוכ בשחמה יכ האור התא

 .הדוקפה ךותב

 ר??נ לע בותכל בשחמה לע דוקפתש רחאל ךסמה לע הארת המ 1

 :/ רוחש

 קתזאצ תגקעעת 06 ; "א א א צ צ 2 2 2"

 .חכוויהו הסנ .:ג

 ?עתפומ התא םאה

 עבצב םינמיסה תאו תויתואה תא ליגר ןפואב בתוכ בשחמה

 !םולכ הארת אל - רוחש אוה םג עקרה רשאכ ,ןכלו .רוחש

 (!ם?רתס בתכ שממ)

 ?רוחש עקר לע בותכל ןתינ תאז לכב דציכ

 - ר?הב עבצב תויתואה תא בותכל ךילע ךכ םשל

 !ךלש בשחמב תושעל ןתינ תאז םגו

 עבצב הביתכ

 (קְנְי) ןאא תארוהב שמתשהל ךילע םיעבצה ןמ דחאב בותכל ידכ

 .ו!י'ד השוריפש

 .תרכהש םיעבצהמ דחאב בותכל בשחמה לע דוקפל לכות התרזעב

9 



 :בשחמה לע דוקפתש רחאל הארת המ יג

 קתצאע ?גקסת 0 ; דאא 7 ; "1 2 3 4 5 6"

 :הדוקפה תא בותכ

 תוהזל הל?חת ךילע 1אא-ה תארוה תא בותכל ידכ !בל םיש

 :םישקמה חול לע ותוא

 סםטסננטסכספסספכס
 סססססספכססס
 סםסכסססכסססס

 כס אשסכככסכססס כ

 ,2ע288-ה ומכ ,םודא עבצבו שקמל תחתמ ע?פומ 1אא-ה םג

 תא לבקל ידכ תישעש יפכ תולועפ ןתוא עצבל ךילע ןכל

 .(18-17 ם?דומע האר) 24288-ה תארוה

 .בשחמה לש וחומל הדוקפה תא סנכה - ₪

 !ןבל עבצב בתוכ בשחמה

 ר??ב לע הבוהצ וידב טפשמ בותכל הדוקפ בשחמל ןת ויטכע . ₪

20 

 .םודא

 ר*?נ לע בותכל בשחמה לע דוקפל לכות ?כ האור התא ,ןכבו

 .ת?נועבצ וידבו ינועבצ

 :ה?זלולטה ךסמ לע ןנובתנו עגרל רוצענ אוב

 :םיקלח ?נשל קלחתמ ה?זלולעה ךסמ ?כ האור התא

 .ל?מ?בפה ןבלמהו ם??לושה

 - עבצ ותואב םהינש הרקמב םא)

 (!רל?לנהמ הנוש עבצב םיילושה תא עבצ



 !?מיבפה ןבלמב בתוכ בשחמה

 :ם?בגותחתה םי?לושב בתוכ התא וליאו

 ב תובתכנ בשחמ תועדוה

 .(?מיבפה ןבלמב/ם?יבותחתה םיילושב)

 למ?בפה ןבלמה והז

 .בתוכ בשחמה ובש

 ךסמה - ול ארקנ

 וא בתוכ התא ןאכ

 תועדוה תורסמנש

 .בשחמ

 ?מיגפה ןבלמל ןווכתנ "ךסמ" - רמאנ רשאכ ךליאו התעמ

 .בשחמה בתוכ וילעש

 ...עבצל הרזחו

 אוה בשחמל ןתתש 2ת1אַצ-ה תודוקפ לכבש ןינועמ התא םא

 בותכלו רוזחל ךירצ ךניא הנבל וידב קור? ריינ לע בותכי

 לוכ? התא .?תזאצ תדוקפ לכ ךותב 1אא 7-ו 2תגקעת 4 םעפ לכ

 דל?מת אוה ןהיתובקעב רשא תומידקמ תודוקפ ?תש בשחמל תתל

 .(7) ןבל בתכבו (א) קורי רי?נ לע םושרי

 :היבשה רחא תחא ,ףצרב תודוקפה יתש תא בותכל לכות ךכ םשל

 כהגפסת 4 : זאא 7

 ,(:) םייתודוקנ תודירפמ תודוקפה יתש ןיב יכ בל םיש

 ססכסכפכסכטפכס :ב תואצמנה

 כסכסססססססס

 סכסכסנסססס

 (כשכככככסססשבכ

 (תומודא ןהש חכשת לא)

 .בשחמה לש וחומ לא תודוקפה ?תש תא סנכה . ₪
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 עציבו תודוקפה 2 תא וחומב עלק אוה ?כ ךל עידומ בשחמה

 !רבד הרק אל דוע ךסמה לע ךא .ןתוא

 ?המ-רבד בותכל ו?לע דוקפת וישכע םא הרק? המ

 .וחומל םתוא סנכהו םינמיס רפסמ בותכל הארוה בשחמל ןת

 קור? ר??נ לע בותכה תא טיפדמ אוה וישכע יכ האור התא

 !ןבל עבצב בתוכו

 ולדבו קורי? עקר לע רבד לכ בותכ? אוה ךליאו וישכעמ

 !ולדה וא ריינה עבצ תא הנשת ,ןכ םא אלא - הנבל

 ר??בנ לע בותכל ךישממ בשחמה יכ הארתו והשמ דוע בותכ

 .ןבל עבצבו קורי

 ?68 - ךסמה תא תוקנל הדוקפ ול ןתת וישכע םא הרקי המ

 (12 דומע האר - ?הארוהה תא רכוז אל)

 !בשחמה לש וחומל 025 תדוקפ סנכה

 עבצ תרזעב ךסמה תא "הקנמ"' בשחמה יכ האור התא וישכע

 .קור? עבצב לבקתמ ךסמה לכ ןכלו ,ונורכזב רומשה ריינה

 :בשחמה לש וחומל האבה הדוקפה תא ס?בכת םא הרקי המ

 ץגקטא 2

 .המ-רבד בותכל הארוה ול ןתו וחומל הדוקפה תא סנכה

 עבצב ן?ידע ךא םודא ריינ לע בתוכ אוה יכ האור התא וישכע

 .ןבל



-₪ 

 --םג

 ?025 תדוקפ ןתת וישכע םא הרקי המ

 !חכוויהו הסנ

 ם??לושב םיעבצה םע ךנוצרכ עשעתשהלו ךישמהל לכות וישכע

 .(1א%) ו?דהו (ת4288) ר??נה ,(209ע98)

 קרפה םוכיסל המישמ

 :אבה בצמל עיגהל ךילע

 ןבלב בותכ ךמש

 םודא ספ) םודא רייב לע

 בוהצ ךפמ .(ךסמה בחורל

 (408א14) םילוגס םיילוש בוהצ ךסמ לבקל ידכ :זמר

 .005-ב םג רזעה

 (66 דומעב 1 הבושת)

 ?תמייס

 םינבל ם?ל?לוש 6  :בשחמה לש םיליגרה םיעבצל רוזח

 ןבל ךסמ

 הרוחש ויד 6

 .תחא עאתמַת תציחלב תאז לכו

 האר וז רחא וזב תודוקפ לש ףצר םושרל יָדכ :זמר)

 (.1! הבושת וא 2! דומע
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 ג קרפ
 סיכ בשחמכ םורטקפסה

 ןובשח תולועפ עוציב

 אלא ,תיבגועבצו תללכושמ הביתכ-תנוכמ קר אל אוה ךלש בשחמה

 :ללכושמ סיכ בשחמ םג

 רוביח תלועב

 הדוקפה תא בשחמב בותכ

 (תואכרמ סיפדת לא) | עתנאע 5

 :ב אצמת + ןמיעה תא

 (...םודא עבצב ע?פומ אוה)

 סססכסכססכס
 סססססססכסססס
 סססססססשסכסכ

 שטכסטסככססס>נ

 .(םאעפפ) בשחמה לש וחומל הדוקפה תא פנכה

 ?הרק המ

 ו?שכע .האצותה תא םשרו ליגרתה תא רתפ בשחמה םעפה

 תא עצב ס?כ בשחמכ םורטקפסב שמתשהל עדו? התאשכ

 :ם?לאבה םיליגרתה



 לפכ תלועפ

 :תא בשחל הדוקפ בשחהמל ןת

3 * 5 

 :ב אצמגו * :ךכ בשחמב ןמוסמ "ילופכ" ןמ?פה

 סםסכסכסכפסספספכס
 סססססססספססס

 סססססכסססס

 םכסססכאשסכססכשסכ <>כ

 קוליח תלועפ

 :תא בשחל הדוקפ בשחמל ןת

 ם??תודוקנ בותכת לא 20 : 4

 :ןאכ אצמנו / - ךכ ןמוסמ קול?חה ןמיס בשחמב

 סססכסכסספכס
 סםסססססכספכססס
 סםסססכסכספססס

 כסססשכסססכססכשבכ

 רוסיח תלועפ

 :הזכ ל?יגרת ול ןתו

1 - 7 

 םי?לילש םירפסמ ריכמ ךגניא םא)

 סשנסטנסכמסםכםס (2!-7 בותכ זא
 סםססססססססס
 סםססכסכשכסכסט

 כסססכפכסססשבכ

 ..ךנוצרכ םיפסונ םיליגרת עצבל לכות וישכעו

 (20:8א6-!0 :הזכ ליגרת לע ךתעד המ)

 .(025) ךסמה לכ תא קחמ ךישמתש ינפל . ₪

25 



26 

 ו-9

 יור

- 

 הדיח

 ? +  ןמ?סה והמ

 קעפתפדאע 3 +2 :אבה ל?גרתה תא בותכ

 :ןאכ אצמנ +  ןמיסה

 סכסככסכסספס

 ססטסססססססס

 סכטסטססשסססס

 (0כסכסססכססססשבכ

 ?תלביק האצות וזיא

 ?תאז הלועפ השוע המ

 :םיליגרתה תא עצבל בשחמהמ שקבת םא לבקת המו

3 4 2 

2 + 24 

 (66 דומעב 2 הבושת)

 תואכרמ ךותב ליגרת תביתכ

 :תואכרמ ךותל אבה ל:גרתה תא סינכת םא הרקי המ

 קפדאצד "2+5"

 (!תואכרמ חכשת לא) .בשחמה לש וחומל ליגרתה תא סנכה

 ?העצבתה בושיחה תלועפ םאה

 .ותוא עצבל ?לבמ ליגרתה תא ק?תעה עושפ בשחמה ,ןכבו

 טושפ בשחמה ,תואכרמ ךותב והשמ בתוכ התא רשאכ !רוכז

 !ךסמה לע תאז קיתעמ



 -ם

 תא בשחל םגו ליגרתה תא םושרל בשחמהמ שקבמ תייה דציכו

 ?האצותה

 :וללע דוקפת םא הרק? המ

 קפדאע "2+5=" +5

 כסכככסכסספנס .וחומל סבכהו תאז בותכ

 סססססססססס !הדוקפה תא עציב אל בשחמה
 ססטכקככסססשסַכ

 סססטכססססשבכ

 ?בשחמה ךל עידומ המ

 הלאשה ןמ:סל בל םיש .תבתכש הדוקפב "ביתכ-תועט" הליג אוה

 :תועט הל:יג אוה וב םוקמב קוידב בהבהמה

 קפדאצ "2+5=" 25

 ןמיסה עיפוהל ךירצ ןאכ 4
 (;:) קיספ-הדוקנ

 בטס םסספכס קפזאצ "2+5=" ; 5 :ךכ

 סכססססססשס
 תא סנכהו ,הדוקפה תא ןקת ססטככרכסנכסססס
 נס ם ב םש ₪ כ

 .וחומל תנקותמה הדוקפה

 2+5 = 7  :ךסמה לע תלביק םא

 .הדוקפה תא הכלהכ תנקיתש ןמיע

 ,בשחמה לש וחומל התוא סינכמו הדוקפ בתוכ התא רשאכ :םכסנ

 - הנוכנ הפשב הדוקפה תא תבתכ םא הנושארבו שארב קדוב אוה

 אל אוה - תאזכ האיגש הלגמ אוה םא ."ב?תכ-תואיגש" אלל

 תאצמנ ןכ?ה הלאשה ןמיס תרזעב ןמסמו ,הדוקפה תא לבקמ

 !ןקתל המ טילחהל ךרטצת התא ."ביתכה-תאיגשיי
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 ,ם?אבה םיל*גרתה תא ךסמה לע בותכל בשחמה לע דוקפ וישעו . ₪

 :םהלש תואצותה תא םגו

= 8! - 90 

= |! : 27 

 26 א 29 =

 .(005) ךסמה תא הקנ - ₪

 תירשפא יתלב המישמ

 :בשחמה לע דוקפ < ₪

 קץתזא* 1 0

 ] : 0 | ושוריפש

 ?בשחמה עידומ המ 1?

 18-ב קלחל לוכ? וניא בשחמה םג

 ...העט בשחמה

 "!העט בשחמה' :םירמוא םימעפל

 הזכ רבד ךיא הארנ אוב .העט תינכותה בתוכש ,א?ה תמאה

 :?רשפא

 קפצאע "2+2=" ; 3

 .בשחמה לש וחומל הז ליגרת סנכה ₪

 ?ןובשח עדו? וניא ךלש בשחמה םאה ?ןאכ הרוק המ

 תשק?בש המ תא קוידב עציבו ןתייצ עושפ אוה !אל ללכו ללכ

 ךותב תבתכש המ תא קיתעה אוה הז ליגרתב !תושעל ונממ

 .תואכרמל ץוחמש ליגרתה תא בשיח רשק אללו ,תואכרמה

 .בשחמה לע 'ידובעת' ובש לפכ ליגרת ךמצעב הנב < ₪

8 



 םינוקית עוציבל תופסונ תוטיש

 :ןאכ העיפומ איהש יפכ קוידב האבה הדוקפה תא קתעה - ₪

 קתדאע עגמת 6 ךאא 2 "6*30=" ; 30 * 6

 ?אםאדמת תצחלש רחאל בשחמה ךל עידוה המ . ./

 :תקתעהש הדוקפב "ביתכ-תאיגש" הליג אוה

 קפזאצ תגטמפ 6 ךאא 2 "6*30=" ; %6

 (66 דומעב 3 הבושת) + ?םש בותכל ונחכש המ

 .הדוקפה תא ןקת ₪

 .קיספ-הדוקנ ףיסוהל קר ךילע !רבד קוחמל ךירצ ךניא

 ?דציכ

 .קלספ-הדוקנ תויהל ךירצ וב םוקמה לא [ת] -ה תא זיזהל ךילע

 :( 4 ) הלאמש הארמה ץחב שמתשה ךכ םשל

 סססכאכסכסכס

 סססססססססס !בל םיש
 סכסססכסססס לעמ ןבל עבצב עיפומ ץחה

 סססככססס6כ 511ע7-ב רזעה ןכל ,שקמה

 !ןבלה

 [ם] -ה תא אבה .הלאשה ןמיפ םלענ וילע הנושארה הציחלה םע

 - םשל עיגה אוה רשאכ .קיספ-הדוקנ ףיסוהל ךירצ וב םוקמל

 .קיספ-הדוקנ ףסוה

 :תנקיתש רחאל 1?

 ?עאצמא לע ץחלתש רחאל הרק? המ שחנל לכות םאה

 !הסנ
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-₪ 

-₪ 

 -₪מ₪

 -ם

10 

 1!ביתכ תאיגש דוע אצמ בשחמה

 .( 0 ) הנ?מ? הנופה ןבלה חב שמתשה התוא ןקתל ידכ

 המ קוידב ףסוהו ,ןקתל ךירצש םוקמל ןמסמה עובירה תא אבה

 .םדוק תפסוהש

 !הדוקפה ךותב אצמנ ןמסמה עובירהו ,ןקתל תמייס !בל םיש

 !תאצמא ץוחלל ?דכ ינמיה הצקל ותוא איבהל בייח ךניא

 .םאצשא ץוחללו - ומוקמב ותוא ריאשהל לוכי התא

 ...הסב

 :האבה הדוקפה תא קתעה

 קתצאע " 1 2 2 4 5 6 7 8 9 "

 !םסאצמא לע ץחלת לא

 תויהל ךירצ רפסמ הזיא .םירפסמה תרדסב תועט ןאכ הלפנ

 ?רפסמ הזיא םוקמב

 .3-ב (?נמ?ה) 2 ף?ילחהל ךילע "תועטה'' תא ןקתל ידכ

 :לכה תא קוחמל ךרוצ ןיא ,ןבומכ

 :רתולמה 2-ה תא קוחמל לכותש ךכ ןמסמה עובירה תא זזה

 קתנאצ "12 2 [] 567 89"

 ןמיסה תא דימת תקהומ (הק?חמ) עעעעמ לע הציהל !רוכז

 ![] ןמסמה עובירל לאמשמ אצמנה

 .3 ומוקמב סנכה םיאתמה 2-ה תא תקחמש רחאל

 .עצבתה ןכא ןוקיתה םא קודבו עאזמת ץחל



 :םכסמ ליגרת

 :םיגמוסמה םיעבצב קוידב ,אבה ל?גרתה תא בשחמב רותפ

? = [2 - 7.5 : 3! * 22 

 ה -----<

 הבוהצ ו?דב ל?גרתה םודאב האצותה
 לוחכ ריינ לע קורי ריינ לע

 !תחא תאצמת תצלחל ידי-לע תאז לכו

 (:ם??תודוקבג םע וז רחא וזב תודוקפ תרדס בותכ :זמר)

 :ןאכ אצמת תינורשעה הדוקנה תא

 טפט נפנטסכנמס
 סםסססססכסססס
 סםססססכספכסס

 םכסכססכססש(0-כ

 (66 דומעב 8 הבושתל הנפ - ?תאז עצבל השקתמ)

 ...ןאכ דע

 הביתכ תנוכמבכ בשחמב שמתשהל תדמל םינושארה םיקרפה תשולשב

 תונגוכת ללגב קר אל יכ ,ךל עד .םיינועבצ בושיח תנוכמו

 .המצוע בר ילכ אוה בשחמה ולא

 ?ךכ לכ הבר המצוע תלעב הנוכמל ותוא תוכפוהה תונוכתה ןהמ

 !אבה קרפב ךכ לע
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 ד קרפ
 ...תונושארה תוינכותה

 בשחמ תינכות

 ?בפל רפסמה תא םושרל דפקה .בשחמב האבה הדוקפה תא םושר .:₪

 וי

 יי

22 

 :הדוקפה

 10 קעפתזאצ 57

 .(םאצמא) בשחמה לש "וחומ'ל הדוקפה תא סנכה

 ?הרק המ

 (אל/ןכ) ?הדוקפה תא עציב בשחמה םאה

 לבקת ,ןוכנ תדבע םא

 :ךסמה לע
 10 > עפזאצ 7

 תב תלנכות - בשחמב תנוענטק "תינכות"' תבתכ םעפה ,ןכבו

 .1א הרוש - דבלב תחא הרוש

 הרושכ תאז ןיבמ בשחמה ,הדוקפה לנפל רפסמ עיפומ רשאכ

 ךותל הרושה תא קיתעמ בשחמה עאעמַת תצחלש ?רחא .תינכותב

 !התוא עצבמ אל ןיידע ךא ,התוא רמוש אוה םשו ונורכז

 ?ונורכזב תאצמנה תינכותה תא בשחמה עצבי יתמ



-₪ 

₪ 

 ירפ

 -₪מ

 :(ןֶר) חשא בותכ ו?לע שקמה לע ץחל ךכ םשל

 :ושוריפש

 "!ת?נכותה תא עצב ,ץוריי

 סטסססםכסספס

 סססאססכספכססס (םאַלִמִּת-ב ,ןבומכ ,םייס)
 ססטכסכסטרסססס

 כססס כטסרסססשב

 ?הרק המ

 םשרו ,ונורכזב הרומשה תינכותה תא בשחמה עצ?ב וישכע קר

 (5 ,7 ,ו2) :האצותה תא

 10 עפצאפ 7 הרושה ,ת?לנכותה תא עציב בשחמהש רחאל

 .ךסמהמ המלענ

 ?בשחמה ןמ םג המלעב תלינכותה םאה

 .םאצעא לע תפסונ םעפ ץהל ךכ לע תונעל ידכ

 (אל/ןכ) ?בוש הע?פוה תינכותה םאה

 אוהש ?רחא םג בשחמה לש ונורכזב הראשנ תינכותה :הנקסמ

 .התוא עציב

 :תינכותל האבה הרושה תא ףסוה

 20 עתצאע ""?ערפה ךמשיי

 .בשחמה לש ונורכזל התוא םג סנכהו

 (! ,2 ,3) ?ךסמה לע תעכ תומושר תורוש המכ
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 .ןוכנ דבוע התא - תורוש ?תש תומושר ?כ תינע םא

 הרושה םוקמב האב אל ,28 הרוש ,השדחה הרושה תביתכ

 .תמדוקה הרושל הפסונ איה .ו רפסמ ,תמדוקה

 .תורוש ?תש תב תינכות בשחמה לש ונורכזב תאצמנ ויטכע

 (33 דומע האר ?ךיא רכוז אל) (תטא) תינכותה תא ץרה

 (ו8 ,20) הל?חת בשחמה עציב הרוש וזיא

 (קאעסא בוש ץחל)

 :תפסונ הרוש בותכו

 .הלוכ תינכותה תא בוש גיצהל בשחמל הארוה ןת - ₪

 5 - עפזאצ "ךתהפשמ םשיי

 .בשחמה לש וגורכזל התוא סנכהו

 ?הפוסב וא תינכותה שארב העיפומ 5 הרוש םאה יור

 :רזכז ,ךכל

 !הלוע ירפסמ רדסב תינכותה לש תורושה תא רדסמ בשחמה

 .(כ"חתא וזלאו ,םדוק תבתכ הרוש וזיא בושח אל)

 (תחזא) תיבכותה תא ץרה . ₪

 ?'ג וא ,'ב ,'א ומכ - ךלש ךסמה הארג ךיא יר9

 ?טרפ םש החפשמ םש החפשמ םש

 12 ?טרפ םש 12

 החפשמ םש 12 ?טרפ םש
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 .ןאכ דע ןיקת לכה - א תינע םא

 ךהש רדסה ?פל תודוקפה תא עצבמ בשחמה יכ םיאור ונא

 :תינכותב תועיפומ

 5 הרוש תא הליחת

 19 הרוש תא כייחא

 24 הרוש תא ףוסבלו

 .ךסמה לע תינכותה תא ג?צהל בשחמה לע דוקפ ₪

 עצבת רשא ,תפסונ הרוש ,2א הרוש ןיבל 18 הרוש ןיב ,ףסוה - ₪

 5 * 80  :הלועפה תא

 :םלשה

0 <* 5 

 .תיבכותה תא ץרה הדוקפה תא תסנכהש רחאל . ₪

 ?ג וא ב ,א ?תלביק המ ?

 רפפמ הז?א תעד? אל :היעב וז?א ךל שי? ,ב הניא ךתבושת םא

 :זמר הנה .השדחה הרושל תתל

 סינגכהל ך?ירצ התא ןאכ
 .השדחה הרושה תא +

2 

55 



 .(םאַדִמת) תל"נכותה תא ךסמה לע גיצהל בשחמה לע דוקפ :-₪

 בשחמה לש ונורכזב תאצמנ רבכש 1! הרושל ,ךתעדל ,הרקי המ ירכ

 :האבה הרושה תא בותכת םא

 108 ץתדאפ 3

 .ןורכזל התוא סינכתו

 .ןורכזל תאזה הרושה תא סנכה - תבשחש רחאל ₪

 .תמדוקה 18 הרוש תא הפילחה עושפ השדחה הרושה ?כ האור התא

 עושפ תמדוקהו ,השדחה הרושה תא קר רכוז בשחמה וישכע

 .הקחמב

 .תכוויתו תינכותה תא ץרה ₪

 ...עבצ תצקו

 :הדוקפה תא ףיסונ םא ךתעדל הרקי המ 1?

 3 אא 2

 .תקדצ םא חכוויהו ,התוא ץרהו תינכותל וז הדוקפ ףסוה - ₪

 .המודא וידב בותכל ול רמאנ 3 הרושל עיגמ בשחמה רשאכ :רבפה

 .המודא וידב לכה בותכי אוה ,ךליאו תאז הרושמ ,ןכל

 5 הרוש קרש ,ךכ תינכותב תפסונ הרוש לותשל ךילע ןכיה. ?

 ו?דב תורושה ראש לכ ומשרי ךשמהבו ,המודא וידב םשרת

 ?הליגר ,הרוחש

 5 הבושתל הנפ השקתמ התא םא) .תאז עצבתש הרושה תא סנכה . ₪

 (66 דומעב
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 הרעה

 תינגכותב תורושה ירפסמ תא םיבתוכ אל עודמ ן?במ התא וישכע

 :אמגודל ,םיחוורב ןתוא םיבתוכ אלא ...3 ,2 ,! :וז רחא וזב

 ,תופסונ תורוש המ?נפ "לותשל' רשפאמ רבדה ...38 ,208 ,וק

 .ת?לנכותה תא תונשלו רפשל םיצור רשאכ

 ה?לה?ש ,ךכל גאד ,ת?נכותב השדח הרוש "לתוש" התא רשאכ םג

 תומדוקה תורושה י?רפסמ ןיבל הניב םירפסמ המכ לש חוור

 .(ך*רצ םא) תפסונ "הל?תש" ךשמהב רשפאל ידכ תאזו

 תינכותב תומלש תורוש תקיחמ

 :תיגכותבש תונושארה תורושה שולשב ןנובתה

 3 אא 2

 5 תתזאצ ''ךתחפשמ םשיי

 8 אא 0

 המודא וידב ךתחפשמ םש תא קר בותכל ?דכ יכ עדו? רבכ התא

 :ךכ 5 הדוקפ תא בותכל לוכי תייה

 5 קתדאלצ דאא 2 ; "ךתהפשמ םשיי

 5 הרוש םוקמב התוא סנכהו תאז הרוצב 5 הרוש תא בותכ- .2

 .תינכותב תמייקה

 !תורתולמ ,8-ו 3 ,תורושה יתש וישכע לבא

 - !הזמ לק ןיא - ?ןתוא קוחמל ןתינ דציכ

 :ךכ םשל

 .ןורכזל סנכהו קוחמל הצור התאש הרושה רפסמ תא םושר

 ף?לחמ בשחמה - עאעעפ ץתלו 3 םושר :3 הרוש תא קוחמל ידכ 0

 תקחמנ הרושה ןכלו - הקיר 3 הרושב תמייקה 3 הרוש תא

 .תינכותהמ

17 



 .8 הרוש תא םג קחמ וישכעו --3ּ

 !המודא וידב בתכנ ךתהפשמ םש קר ?כ חכוויהו תלנכותה תא ץרה -:3ּ

 :בשחמה לש ונורכזמ תינכות תקיחמ

 תלנכותה תא קוחמל ךירצ .תורחא תולנכותל רובעל ןמזה עיגה

 .בשחמה לש ונורכזמ תיחכונה

 שדח - (ּגיֶנ) אעח בותכ וילע שקמה לע ץחל ךכ םשל -₪

 הדוקפ ץ:רהל חכשת לאו
 סכסכסכסספס

 סססססססססס .בשחמה לש וחומב תאז

 ₪כ ככככסססס

 ספסססכרכסססשבכ

 - תלנכותה תא בשחמה קחמ - "וחומ"ל הדוקפה תא תסנכהש ?רחא

 תיתחתב העיפוה "רלקנ?ס" לש תבותכהו עגרל ריחשה ךסמה

 .ךסמה

 עלפו* אל (עאלעפ לע הציחל) תינכותה תא גיצהל הסנת םא

 .ת?בכותה תא [?רהל םעט ן?א רבכש ןבומכו .ךסמה לע רבד

 :0 דס תדוקפ םע תינכת

 :האבה תינכותב ןנובתה

 10 קפדאצ "?ערפה ךמשיי

0 10 60 20 

 (וע-וג) 60 10 תדוקפ

 :בשחמל תרמוא

 ...הרפסמש הדוקפל ךל

 תינכותה תא ץ?רתש רחאל ךסמה לע לבקתי המ שחבל לכות םאה 8"

 + אבה דומעל רובע - ארונ אל ,אל םא - ?תאזה

8 



 סססססכסססבס :בשחמל תינכותה תא סנכה . ₪

 סכסכסססססססס 106 עתתזאצ "ךמשיי

 (כסכססככסססשבכ

 (תחא) תינכותה תא ץרה ₪

 ?ךסמה לע תלביק המ ?

 -ב א ג

 ?ת?נכותב 2 הרוש השוע המ ןיבמ התא וישכע םאה ?

 :תלנכותה תא עציב בשחמהשכ הרק המ ריבסהל ןמזה עיגה

 (29 ,ו9) הרוש תא הליהתב עצבמ בשחמה 6

 .ךסמה לש הנו?לע-תילאמשה הנ?פב ךמש תא בתוכו

 (20 ,ו0) הרושל רבוע אוה ןכמ רחאל 6

 רמאנ 2 הרושב :תנ?לנעמ הארוה לבקמ אוה ןאכ

 (24 ,וק) הדוקפל ךל :בשחמל

 .(28,ו0) הרוש תא בוש עצבמו ,דואמ עמשוממ בשחמה .

 ,תמדוקה םעפל תחתמ ,תפסונ םעפ ךמש תא םשור אוה 6

 הנפומ אוה בוש םשמו 2 הרושל בוש רבוע ןכמ רחאלו

 !אלמתמ רועהש דע ...האלה ןכו וק הרושל

39 



10 

 :בשחמב שחרתמ רשא תא םיארמ םיאבה ם"צלחה

 תזתא
+ 

 10 עקגזאל "?עטרפה ךמשיי
 1א הדוקפל רזוח בשחמה ו

0 10 60 20 

 ךותב 28-ו 1 הדוקפ ןיב ץצורתמ בשחמה ?כ םיארמ םיציחה

 .האלול

1 

 ,(לורֶקְס) 50801 הצור התא םא ךתוא לאוש בשחמה ךסמה תיתחתב

 הלעמ-יפלכ בותכה תא "לגלג?" אוהש ן?ינועמ התא םאה רמולכ

 ם?אור אל ,תעכ בשחמב תאצמנה תינכותב .תומש סיפדהל ךישמיו

 .502000-ה ץוחנ המ םשל

 .?שומיש רבדהש תעדל חכוויתו ךשמהב ךכל בושנ דוע

 :508010-ב ןייבועמ ךניאש ול רומאו בשחמל הנע

 :(אל - אס לש רוציק) א תואה לע ץחל

 ככככככסספכס

 סטכסטסספסססס

 סםסססכסכסססס
 (0טססככאסס -כ

 םמחסגא בשחמ תעדוה

 תא קלספה אוה יכ ךסמה תיתחתב ,ךל עידרמ בשחמה

 תפמבא - תינכרתה ןמ "אצל?" ארה ,תינכרתה תציר

 לע הצלחלב ,הז בצמב .(רובטשל ,תילגנאב - קיירַּב)

 .הסנ - ךסמה לע תינכותה תא בשחמה גלצי עאזתת



3 

 תינכותב םייונישו הכירע

 :תלבכותב ןטק יונ?לש השענ וישכע

 :!א8 הרוש ףוסב ,תרכה רבכש ,(;) קיספ-הדוקנ ףיסוב

 10 עפתזאצ "*?ערפה ךמשי' ;

 (םודאב - שקמה לע בותכ קיספ-הדוקנ :ךריכזהל)

 ?שדחמ הרושה לכ תא בותכל ?לבמ יונישה תא ףיסונ ךיא

 בשחמהו הצר תלינכותה םא) עאדפא - ךסמה לע תלינכותה תא גצה

 .(םאעמא כ"חאו א - לע ץחלו הלילשב הנע "50801?" לאוש

 (12,20) רפסמ הרושב :ךסמה לע המושרה תינכותב ןנובתה

 .הכירעה ץח :ארקנ אוה .> :ץח שאר עיפומ

 :הכירעה ץח תא הילא איבהל שי 1! הרוש תא תונשל ידכ

 ץוחלל ךילע וא הרושל 2 הרושמ הכירעה ץח תא תולעהל ידכ

 :הלעמ יפלכ הנופה ןבלה ץחה לע

 ססטסססכשסספס
 ססססססכססכססכססס

 סססססכסכסססס

 כס ססכספסססשבנכ

 שקמל לעמ בותכ ץחה בל םיש

 שמתשה ןכל - ןבל עבצב אוהו

 !ןבלה 581ע1-ב

 !!א הרושל הכ?ירעה ץח ץפק ,ןוכנ תלעפ םא
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 ?ונל?ש עצבל םינלנועמ ובא יכ בשחמל עידוהל אוה אבה בלשה

 .הכירעה ץח אצמנ הב ,! הרושב

 הע?דומ וז הציחל - (טיִדָא) עפדצ לע ץוחלל ךילע ךכ םשל

 :הרושב יוניש ךורעל םיצור ונא ?כ בשחמל

 לעמ ןבלב בותכ עכזצ - בושו

 שככככססכספכס שמתשהל ךילע ןכלו שקמל

 סםסכסססססססס

 ססטכסטכסםספססס

 ןבכבבכטסככססססשב

 .ןבלה 50זת7צ-ב

 ?הרק המ .תפזצד ץהל . ₪

 ."הכ?רעה ןחלושי לא ,הטמל הצפק וא הרוש ,ןוכנ תדבע םא

 :?ונ?לשה עוציבל רובענ וישכע

 תא זיזהל ךילע ,הרושה ףוסב (;) קיספ-הדוקנ ףיסוהל ידכ

 .ןקתל הצור התא ותוא םוקמל דע הנ?"מי ןמסמה עובירה

 (ףוסה דע ונלש הרקמב)

 5נ1עע) ( 5 ) הנימ? הבופה ץחב שמתשה תאז תושעל ידכ . ₪

 בל

 ?[ע]-ל [א]-מ דימ ףלחתה ןמסמה עובירה יכ בל תמש םאה

 ?כ ךל עידומ בשחמה - אוה ןמסמה עובירה רשאכ ,בגא

 ם?שקמה לע תואצמנה תונבלה תוארוההמ תחא קר סיפדהל לכות

 .הרושה רפסמ תא וא (?תַזאַד ומכ)

 תא רזחה ןכמ רחאלו ,(;) קיספ-הדוקנה תא ףסוה וישכע - ₪

 ןכא וא הרושב ןוקיתה םאה .(₪אדעפ) ןורכזל תנקותמה הרושה

 ,ןכ םא ?עצבתה

 !תינכותה תא ץרה =

 ?תלביק חיטש הזיא
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 .רדסב לכהש ןמיס ג ומכ חיעטש תלביק םא

 :םכסנ

 תא ךישמהל בשחמל תרמוא ?ג1אצ תדוקפ ףוסב קיספ-הדוקנ - ;

 םוקמ ןיידע ש? םא) םדוקה 2תת1אַצ-ל ןימימ אבה 2אַזאַצ-ה

 .(הרושב

 השדח הרוש תליחתב ?תצאע לכ עצבתמ (;) קיספ-הדוקנ אלל

 .ןורחאה ?אזאצ-ל תחתמ

 .התע הז וגדמלש המ םע תצק 'יקחשנ'" הבה

 :לבקנ "ח?טש' הז?א הארנו 1! הרוש תא תצק הנשב

 :!א הרוש תא הנש - ₪

 10 תתנאע " ₪ ךמש (כ יי ;

 (52408 - חוור)

 :ךריכזהל

 :1/ הרוש תא תונשל ידכ

 < < (םש אצמנ אל אוה םא) :1א הרושל ץחה שאר תא אבה

 .(עכדד) "הכ?רעה ןחלוש'ל הרושה תא דרוה

 0 9 :הרושב םיאתמה םוקמל ןמסמה עובירה תא אבה

 .?ונישה תא סנכה

 .(םאעפִפ) ןורכזל תנקותמה הרושה תא סנכה

 .ת?בכותה תא ץרה ₪
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 ם ₪

 ם ומ

 !ן??דע בותכת לא

 :תמייק הרוש תרזעב השדח הרוש תביתכ

 ר??ב לע ךמש תא םושרי בשחמהש ךכ שדחמ 1! הרוש תא ךורע

 .םודא

 .תיבכותה תא ץרהו

 בותכ? בשחמהש ךכ תינכותל הרוש דוע ףיסוהל ךילע וישכע

 רזוחו בוהצ ר??נ לע םעפו םודא ריינ לע םעפ - ךמש תא

 :הלילח

 -.-םודא--בוהצ םודא

 ..,. 7 "77% !ךרד רוציק 7

 הרושב שמתשהל לכות ,השדחה הרושה לש הביתכה תא רצקל ידכ

 ?דצ?כ .תינכותב רבכ תמייקה ו[

 :ךכ תיארנ ו/ הרוש

 10 קץפנאצ עתגעפא 2 ;" ₪ ךמש (0 " :

 ו ו
 הרושה תא לבקל ידכ וא הרושב םירפסמ ינש תונשל ךילע

 םודאה עבצה תאו ,ו2-ל !-מ הרושה רפסמ תא תונשל :השדחה

 הרוש תא בותכל ידכב וא הרושב רזעהל לכות .(6) בוהצל (2)
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 .הכירעה ןחהלושל וא הרוש תא דרוהו ךסמה לע תינכותה תא גצה

 הרוש תא לבקל ידכ הרושב םישרדנה םייונישה תא עצב וישכע

 (.82 דומעל הנפ תאז תושעל דציכ רכוז ךניא םא) .2ּ

 .ןורכזל השדחה הרושה תא סנכה - םייובישה תא תכרעש רחאל

 .28-ו ו2 ,!8 :תורוש 3 תב תינכות תלביק וישכע

 .תינכותה תא ץרה ₪
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 --ּמ

 -ם₪

 םעפ לכבו ,הטלש התואב םיפסונ םיעבצ םע תורוש דוע ףסוה

 .שדח יגועבצ ח?עטש לבקת

 ול הנע 509072-ב ןייבועמ התא םא ךתוא לאוש בשחמהשכ ,תעכ

 ךיא הארו (א-לו 52405-ל ערפ) והשלכ שקמ לע ץחל - "ןכיי

 !ףסוג ח?יטש עטקל םוקמ הגפמו הלעמ יפלכ לגלגתמ חיטשה

 .תרצענ תיגכותה "50901?" לאוש בשחמהש םעפ לכב 6

 והשלכ שקמ לע הציחל) "ןכ" הנוע התאש םעפ לכב .

 .ץורל הכ?שממ תינכותה - (א-לו 5205-ל טרפ

 .אטש :בשחמה לש ונורכזמ תלנכותה תא קחמ - תמייסש רחאל

 (38 דומעל הנפ ?דצ?יכ רכוז אל)

 :המישמ

 ריינ :אבה בצמה תא ךסמה לע רייצתש תיבכות בותכ

 בוהצ

 םע יקחש" :זמר

 ךמש ךמש םיחוורה רפסמ

 ךמש ךמש ...וירחאו

 ךמש ךמש ךמש םיילוש
 ךמש ךמש ךמש םליקורל

 ךמש ךמש ךמש --"%
 ךמש ךמש

 םשה

 םודאב

 םיימעפ דוע תינכותב הנושארה הרושה תא לפכש ?תחלצה

 !5080: עצב !ץרהו - (םדוק דומע האר) םינוש םיעבצב

 ...תמייסש רחאל

 .אפא :ןיטולחל בשחמה לש ןורכזה תא הקנ . 8
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 ריקל ריקמ םיחיטש רויצ

 .בשחמה לש םישקמה חול לע ןגובתה

 תו?יפרג תורוצ תוארל לכות הנוילעה הרושה לש ם?שקמה לע

 :תונוש

 .ת- ₪ , ₪7 | ₪*

 םיה?עטעש "רופתל"' ?דכ הלא תורוצב שמתשהל דמלת וישכע

 .בשחמב

 ?ולא תורוצ םילבקמ דציכ

 .הקיפרג - (סָקיִפְרִג) 6870005 שקמה לע ץחל הליחת

 בותכ 68428105 :רוכז

 סססכסכססמשס ןכל ,ןבלב ,שקמה לעמ
 סכססססכספכססס

 ם בם בס רסס בש 58ַזקַצ-ב שמתשהל ךילע

 (ככססכססםסססשכ !ןבלה

 ?ךסמה תיתחתב ןמסמה עובירל הרק המ

 :ל ךפהנ ןמסמה עוב?רה ןוכב תצחל םא

 לוכי התאש ןמיס , תואה תא הארמ ןמסמה עובל?רה רשאכ

 :תולפרג תורוצ לבקל

 דחא לע םג ץחלו ןבלה 541ע1-ה לע ץוחלל ךשמה - וישכעו

 .תויפרגה תורוצה םע הנוילעה הרושב םישקמה

 !ם?שקמה לע תוריוצמה תורוצה תא ךסמה לע לבקמ התא

 . [1] -ל ךפהי [6] -ה זא ?כ ,תינש 09428105 ץוחלל אל רהזיה



 :ןבלה 5%1ע1ַ-ה לע ץוחלל ילב םלשקמ םתוא לע ץחל - וישכע ₪

? 

 ירכ

 (אל/ןכ) ?קוידב תויפרג תורוצ ןתוא תולבקתמ םאה

 :תיב?טגנ הרוצ םילבקמ ןבלה טפישה לע םיצחול אל םא

 !ךפיהלו רוחש םילבקמ ןבל םוקמב

 ₪ :םוקמב "2" שקמ לע ,לשמל

 ם- :םילבקמ

 םעפו 54%זקצ םע םעפ 2 שקמ לע ץחל ,רוריבב תאז תוארל ידכ .

 תאז הארת זאו ,םהינ?ב 52405 חוור תריצי ?ידכ ךות - ילב

 .רתו? הרורב הרוצב

 .בשחמה לש הז ןורתי לצנל לכות ךשמהב

 שקמ לע תפסונ םעפ ץחל ,תורוצ בותכל םייסל הצור התא רשאכ

 תולהל רזוח ןמסמה עובירה.(ןבל עפיש ?לב רשפא) 658

.₪ 

 תויפרגה תורוצה םע םיחה?יטש ר??צל לוכי בשחמה ו?שכע םאה

 ?הטמל תומושרה

 !תומיאתמה תודוקפה םע תינכותל ןתוא תסנכה אל ירה !אל

 :ןכל

 .תיתחתב בותכש המ לכ תא קחמ

 תינכות בותכ ,תויפרג תורוצ לבקל עדוי התא רשאכ ,וישכעו

 .תויפרג תורוצ ?נימ לכ םע ,ךסמה לכ לע היטש רייצתש

 הנפ ,ארונ אל - ?תינכותה תא בותכל ךיא רכוז ךניא

 .ךתרזעל אובי אוה - אבה דומעל
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 ךא ,ךמש םע חיעש תלב?ק הבש ת?נכות התוא יהוז :זמר הנה

 .תויפרג תורוצ - ךמש תא םוקמב ,סנכה םעפה

 :ךילע תיבכותב תיפרג הרוצ לבקל ידכ :רוכז

 סססםסכססשס
 סססססססססס :ךכ ץוחלל

 ססככנססטםססס
 ₪ הכאכככככסכסססשבכ

 סכשסכשכשההכהכ תורוצ סיפדהל

 סססססססססס :ךגוצרכ תויפרג
 סכסטכסכסססס

 ₪0 כ ַככסכשכס כ

 פס טים ביסס ₪
 סססססססססס

 התה תהססהש :ךכ םייסלו
 נס םפ כנס ששב

 ,ןבל 5א4זעצ ץוחלל ילב םג 09428105-מ תאצל רשפא :בל םיש

 .דבלב 68428105 אלא

 .תבתכש תלנכותה תא ץרה

 ?'תרפת"'ש ח?עטעשה ןמ הצורמ התא םאה

 .ם?פלו םינגוש םיח?טש לבקתו ,תורוצה תא הנשו ףסוה וישכע

 ?וב םוקר ךמש םע הפי ח?טש לבקל הצור התא םאה

 תא ץרהו תויפרגה תורוצה ןיב ךמש תא סנכה :הזמ לק ןיא

 .תינכותה

 הלה? חיעשהש ,ךכ ,תודוקפ ףסוה - 88 דומעב ונישעש יפכו

 .םיעבצ יג?מ לכב םוקר



 !!!העתפה

 ,(38 דומע האר ?רכוז ךניא) בשחמה לש וגורכז תא הקב - ₪
 :האבה תינכותה תא בותכו

 10 קפנאצ "["אש" | ךמש [ אש"

 20 תתמסמשק 1, 0

 30/60 0 0 (; חוכשל אל)

 סססססכספספכס
 סססססססכסססס
 סםסטפטססככנסססס
 כמכככסכש ₪070( ר

\ / / 
 תחמס קיספ הדוקב

 .שקמל תחתמ בותכ אוהו םודא עבצב אוה (5פיָּב) ₪55 :בל םיש

 .תינכותה תא ץרה --₪

 855?-ה תא רוקח

 :הרוק המ הארו 5עשת-ה תדוקפב םירפסמה תא הגש . ₪

 20 תתעעפ 0.1 , ע

 ם?ירפסמ ןאכו םירפסמ ןאכ סינכהל לכות

 2. דע /-מ -2/ דע +2/-מ

 .ונייצש םלרפסמל רבעמ 'הריקחה' תרגסמב ,גורחת לא

 :הריקחל תוליעומ תורעה יתשו

 - התוא תונשל הצור התאש םעפ לכ הדוקפה תא קחמת לא .ו

 .8! דומע האר - ?רכוז ךניא .שדחמ התוא ךורע
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 רוצעל הצרתו ךתוא ןבצעמ 98ת-ה הריקחה ידכ ךות םא .2

 עומ:יש ךות 2תתמגא שקמ לע ץחל תליבכותה תציר תא

 סם טטטשספש .ןבל 581ע1-ב
 סססססססססס
 םסססםסססססס
 ו כ ₪ כ ככ טס ס כ ₪₪

 "הריקחה תונקסמ"

 2טשק ןושאר רפסמ ,?בש רפסמ

 (הבוג,ךרוא) תא עבוק 208ת תדוקפב ןושארה רפסמה

 .לילצה

 (הבוג,ךרוא) תא עבוק 5ע₪2-ה תדוקפב ינשה רפסמה

 .לילצה

 (66 דומעב 6 הבושת)

 :םיוות אורקל עדוי התא םא

 .םי?לק?סומ תומלוס 5502-ה תרזעב לבקל ןתיב

 .133 דומעב ?לגנאה רפסב אורקל לכות ךכ לע

 קרפה םויסלו

 לע ם?נוש םיעבצבו תונוש תורוצמ "םיחיטש" ריליצל תדמל

 .םינוש םיכרואבו םיהבגב םילילצ בשחמה ןמ קיפהל תדמל .ךסמה

 :רתו? הברה בושח רבד תדמל םצעב לבא

 .התוא ץ?רהלו בשחמב תינכות בותכל תדמל

 עד?הש לככ ,ךשמהב ךא - הנטק התיה תבתכש תינכותה ,םנמא

 תובכרומ ויהיו וכליש תוינכות בותכל עדת ,לדגיו ךלי ךלש

 .רתויו רתוי תומכחו



 ה קרפ
 םיטובור רויצ

 קחוטד גד הדוקפה

 :רחא בשחממ רבח - "ק?צ-?א" - עובורה ךינפל

 !ךלש היז?ולטה ךסמ לע עיפוי אוה הזה קרפה ףוסב

 (.רקוב תולמעתה השע? וליפא אוה אבה קרפב)

 :קאַדאַצ 1 הדוקפה תרזעב עצבל לכות תאז לכ

 ...ב ספדה -(טֶא עָניְרַּפ) ץמואד גז

 .סיפדהל וילע ךסמה לע קוידב הפיא בשחמל דיגת וז הדוקפב

 :האבה הרושה תא בשחמל סנכה .:₪

 1 עפנאצ 220 2, 6 ; "צ"

 סססססכססכס
 סססססססאסס
 םנפנפ טס םסס

 סססכסשססשכ

 .תינכותה תא ץרה . ₪
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 (67 דומעב 9 הבושת)

 (!ם?חוורל בל םיש) .א-ה תרוש תא סיפדתש ,הרוש דוע ףסוה < ₪

 (67 דומעב 8 הבושת)

 (...ראשה תא השעי

 רבכ בשחמה - דבלב הנושאר ה תוא ה לש םוקימה תא בותכ :זמר)

 הלעמל ךסמה לע

 םלמושרה 8 5 6 4 -ה תא סיפדתש ,דבלב תחא הרוש דוע ףסוה . ₪

 !ךסמה לע הצור התאש הפיא

 - הצור התאש המ סיפדהל רשפא קפדאד 81 תרזעב יכ האור התא

 (66 דומעב 7 הבושת)

29 

 :הזה %-ה תא סיפדתש תינכותל הרוש ףפוה - ₪
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 0 8 7 12 וא 6 ן|ן8 20 22 28 26 28 0

 :בשחמה בתוכ וב רשא ךסמה תא תגצ??מ האבה תשרה



 !ךלש ךסמה לע 2-ה תדימריפ תא ספדה .-₪
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 (...תורוש 3-ל קקדזת םעפה :זמר)

 (67 דומעב וס הבושת)

 :ךכ 1א הרוש תא הגשנ םא הרקי המ

 10 קתנאצ אא 4 ; 21 2 , 6 ; "צ"

 .ץרהו וא הרוש תא הנש ,תבשחש רחאל

 ?הרוש תונשל ךיא רכוז ךניא

 84 דומעל הנפ -

 המישמ

 :ךסמה לע לבקתיש ךכ תינכותה תורוש לכ תא ןפוא ותואב הנש

 (תלניש רבכ) קוריב - צ

 רוחשב - 8 .

 םודא - 8 ס 6 4 .

 (0צגא) ר?הב לוחכב - א א א א א 6

 !בוהצ עקר לע לוחכב - 2-ה לכ

 (67 דומעב וו הבושת) :ל תישעש המ תא הוושה

 :המישמ דועו

 ךסמה לע הרוצ לכ לש הספדהש ,ךכ תורוש דוע תינכותל ףסוה

 .(לשמל ,תספ 0.5 ,12) לילצב הוולת

 (67 דומעב 12 הבושת)

 רייצמ בשחמהש :רחאש ,ךכ דבלב תחא הרוש דוע תינכותל ףסוה

 !דבלב צ תואה תא קחומ אוה - ךסמה לע תורוצה לכ תא

 (...ם?אתמה םוקמב 52408 ספדה :זמר)

 (68 דומעב !3 הבושת) |

3 



 הריהמ הכירעל 1ו5ד"ב שומיש

 .2/ הרושב יובגיש עצבל תעכ הצור התאש חינב

 :1 סיפדהל הצור התא א םוקמב

 20 קתדאצ 421 15 , 3 ; "עא"

 !?ובנישה תא ןיידע סיבנכת לא

 הרושה יהוזש ןוויכ ,8/ הרושב הז בלשב אצמנ הכירעה-ץח

 .תבתכש הנגורחאה

 הרושל הכירעה-ץה תא איבהל ךילע 28 הרוש תא תונשל ידכ

 .הכורא יד ךרד רובעל וילעו - 7

 הרוש לכל הכירעה-ץה תא (?פקהל ידכ הריהמו הרצק הטיש שי?

 :הצרתש

 :בשחמב בותכ -. ₪

09 1751 
 סססכסכסספכס
 ססססססכססכסססס

 ססססכסכסשבכבהב .םא1פפ ץחלו

 כס סככססס -כ

 הכ?רעה-ץחו ,ךל?או 2/ הרושמ לחה ת?נכותה תא גיצמ בשחמה

 .(28 ,80) הרושב אצמנ

 :םכסנ

 םיבתוכ רשאכ .תינכותב תורושה תמישר תא גצה - (טֶסיָל) [/פז

 ותואמ תורושה תמישר תא גיצמ בשחמה - רפסמ 1151-ה ירחא

 .ךליאו רפסמ

 .1 ספדוי % םוקמבש ךכ 2 הרוש תא תעכ הנש מ

 .בשחמה לש ונגורכזמ תינכותה לכ תא קחמ . ₪

>4 



 ---- רה עא | שי ה שיחה 7 ו ו ו

 םירפסמה תא רדסתש דבלב תורוש יתש תב תינכות בותכ . ₪

 :עוב?לר תרוצב 8-ו 3 ,2 ,ו

 1 2 :המודא וידב 2-ו !

 3 4 :הקור? וידב 8-ו 3

 ןורפעב םושר ,תינכותה תא בותכל שגיתש ינפל:הליעומ הצע

 לע ועלפויש הצור התאש יפכ םירפסמה תא 57 דומעבש תשרה לע

 :תודוקפה יתש תא בותכ זא קרו ,ךסמה

 ו

27 

 (68 דומעב 18 הבושת)

 :המישמ

 תא ,ךרעב ךסמה זכרמב ,רייצתש תורוש 6 תב תינכות בותכ

 (57 דומעב תשרה לע הל?חת התוא ר?יצ) :האבה הרוצה

 הרוש

 הרוש

 הרוש

 הרוש

 הרוש

 הרוש

 :לכ בל םיש

 תעשב תאז לצנ - תוהז טעמכ 58-ו 8 ,3/ ,2/ תורושה 6

 (84 דומע האר ?ךיא רכוז אל) .הביתכה

 ,ןיגוריסל ,שמתשהל ךילע 62424105-ל תרבעש רחאל 6

 תויפרגה תורוצה תא לבקל תגנמ-לע ןבלה 501ע1-ב

 לע הצלחל ?"ע לשמל ,תלבקתמ חש - הרוצה :תונושה

 !ןבל 5481עַצ אלל 7 רפסמ

 (68 דומעב 15 הבושת)

5 



 ט

66 

 קיצ-יא טובורל רוזחל רשפא תעכ

 .בשחמה ןמ תמדוק תינכות לכ קחמ

 .(ךרעב) ךסמה זכרמב קיצ-:א לש ושאר תא רייצתש הרוש בותכ

]. 

 .ךגוצר תא העיבשמ האצותה םא קודבו ץרה הרוש לכ תביתכ רחאל

 !אבה דומעבש ךסמב רזעה

 :עובורה לכ תא רייצתש תינכותב תורוש דוע בותכו ךשמה

20 

30 

20 

9 

 תלנכותה :בל םיש

 תורוש 5 הליכמ

 !דבלב

 .םיל?לגרב םיחוור סיפדהל חכשת לא :זמר

 (68 דומעב 16 הבושת) .3 שקמ לע תאצמנ + הרוצה

 :אבה קרפל וישכע ךישמהל ןווכתמ התא םא

 !תולמעתה עצב? אוה אבה קרפב - קיצ-יא תא קחמת לא



7 

 ?תוינוא וא תולגוכמ רילצל ןינועמ התא ילואו

 תוגוש תונידמ ילגד רייצ

 .ךנוצרכ םיעבצב קיצ-?א תא עבצ

 :אב ה קרפל דימ ךישמהל ןווכתמ ךניא םא

 יאנפה תועשל תומי שמ

|8 20 22 248 26 28 0 16 

 :אבה ךסמה לע (הב ן??בועמ התאש תרחא הרוצ לכ וא)

 עובורה תא רייצת תינכותה תביתכ ?נפל ?כ םיצילממ ונא

 הליעומ הצע



58 

 ו קרפ
 תולמעתה השוע קיצ"יא

 (היצמינא) ךסמה לע העונת

 :תולמעתה רקוב לכ תושעל בהוא קיצ-יא ונדידי

₪ 
 :הטמל םילדי :ו בצמ

₪ 

 רבוע וש

₪ 
₪ 

1 
-| 
|| 
| | 
2 
 צב
2 
 ור

%₪ 

 שו16 ב0גס |
 :םידדצל םי?ַדי :2 בצמ

 .ךסמה לע תולמעתה

 דציכ שארמ ןנכתנ אוב ,תיגכותה תא בותכל ץורתש ינפל ךא

 :הל?ונב היהת איה

 הנבמ תא שארמ םיננגכתמ םייעוצקמ םיתנכתמ םג ,בגא)

 (.התוא םיבתוכ םהש יגנפל תינכותה

 ןונכת תלאש

 תא םירייצמש יבפל "הטמל םיידיה" תא קוחמל ךירצ םאה

 ?"םידדצל םיידיה"'



 םגו "הטמל-םייד?" םג תחא תבב הארב ,קחמנ אל םא !?אדוב

 ."םידדצל-םיידיי'

 :ךכ הארי תינכותה הנבמ ,ןכל

 םע קיצ-יא

 הטמל םייִד

 םיידל?ה תקלחמ

 םע קיצ-יא

 ם?דדצל םיִדי

 ם*ידיה תקלחמ

 רבכ "העמל-םיידי" בצמב עובורה תא תורייצמה תודוקפה תא

 בותכו 56 דומעל ץופק - אל םא) .םדוקה קרפהמ בשחמב ךל שי:

 .(ק?לצ-?א תא תריליצמה תינכות

 לש ולד? תא קר תוקחומה ,תינכותל תורוש 2 דוע תעכ בותכ

 :עובורה

8 

70 

 (52408) !חוור וילע ספדה ?והשמ קוחמל הצור :זמר

 סיפדהל - םייד? םוקמבו ,3/-ו 2/ תורוש תא ק?יתעהל לכות

 !חוור

 .וקחמנ ןכא קיצ-יא לש ו?ד? םא קודבו תינכותה תא ץרה -₪

9 
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 עוגפל ?לבמ קיצ-?יא לש ויד? תא קוחמל תישקתה םא ,בגא

 :ךל רוזעל הלוכ? תאזכ הספדה - ןידעה ופוגב

 תם +( +

 ב

 שדחמ םיבתוכו חוור תספדה תרזעב םייד?ה תא םיקחומ ,רמולכ

 .68 דומעב ו7 הבושתל הנפ השקתמ התא ןיידע םא !ףוגה תא

 קיצ-?א לש ויד? תא רייצת רשא ,תפסובנ תחא הרוש בותכ

 .(...ופוגב עוגפל אל רהזה - בושו) םידדצל תוטושפ

90 

 .האצותה תא קודבו תינכותה תא ץרה

 תא .הרידא תוריהמב תולועפה תא עצבמ טובורה הז בלשב

 הרושה םא םעפ לכב קודב םייתנ?יב .ךשמהב רותפנ תאזה היעבה

 .הנממ שרדנה תא תעצבמ ףיסומ התאש הנורחאה

 :ןונכיתה יפל ךשמה

 :"םידדצל-ם?ידי"ה תא קחמ

 זי

 בותכו 9/-ל הרושה רפסמ תא הב הגש ,88 הרוש תא קתעה)

 (.םי?ךלה םוקמב 8

 תורושה תא עצבל בשחמה תא ריזחתש ,הרוש דוע ףסוה

 :"הטמל-םיידי?" םע טובורה תא תורייצמה

 ו

 !םדוקה דומעבש ןונכתב ןמזה לכ רזעה 6

 !ךסמה לע בלש לכ קודב 8

 (68 דומעב 18 הבושת)



 וישכע עצבמ ךלש היזלולטה ךסמ לעש ?רה ,ןוכנ תלעפ םא

 ןיחבהל השק שממ .תישונא-לע תורלהמב תולמעתה ק?צ-יא

 .תופלחתמה וידיב

 רוצע (קיִרְּב) פא

 :תלנכותה תציר תא רוצענ אוב ,תישאר

 ססטסכסכסספכס
 סםסנסנםכטפבסש

 ססססכסכספססס

 ו כ כס ככססכסס ₪

 ו 1
 ןאכ ץחל םג ץחל

 הפרת לאו ןאכ

 קיספהל בשחמל תרמוא (ןבל 5אזעצ +) תתתגא שקמ לע הציחל

 .תינכותה תא ץירהל

 םחפג> בשחמ תעדוה

 קלספה רמולכ ,2תתתגא 1ם60 סצספצהמ :ע?דרמ בשחמה

 .תינכותה תא ץירהל

 תצחל רשאכ היה אוה הרוש וזיאב עלדרמ אוה ןכ רמכ

 (לשמל) 840 : 1 :תתמגא

 .העצבתהש הנורחאה הררשה התיה 40 הרוש רמולכ

 תרדוקפ המכמ תבכרומ הרוש סםל?מעפל :השוריפ 1 הרפיסה

 עידרומ בשחמה זאו ,(:) ם?יתודוקנ י"ע תודרפרמה

 .רצע ארה הרושב הדרוקפ וזיאב

 .תלשללשה הדוקפב 6/ הרושב רצע בשחמה - 60 : 3  :לשמל

 .(תתתגא) התרא רורצער ברשר ברש תלינכותה תא ץרה . 3

 ?הררוש התואב דלמת תרצענ תינכותה םאה : 7

1 
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 תינכותה רופיש

 .רתוי יעיא בצקל רובעל ו?לע דוקפנ הבה

 :תולמעתהב תוקספה סינכמ תי?ה ,ןונכתב תומוקמ הזיאב

 םע קיצ-יא
 הטמל םיִדי

 סינכת ןאכ םאה
 (אל/ןכ) ?הקספה

 םי?דיה תקיחמ

 םע קיצ-יא
 םידדצל םיידי

 ם??ד?ה תקיחמ

0 60 

 (...7 ךל)

 סל?בכת ןאכ םאה
 (אל/ןכ) ?הקספה

 (אל/ןכ) | ?ןאכו

 (אל/ןכ) | ?ןאכו

 הקספה (זופ) 5

 וב תינכותב םוקמ לכב סססכפככסספכס
 סכסטססססססס

 סטנט םסססס לגטפע 50 :הרוש בותכת

 ככ טטככס 0-3 תחא הינש בשחמה הכחי

 .תינכותה עוציבב האלה ךישמ?י אוהש ינפל

 הקספה ך?:רצש תעלחה םהב תומוקמב 22058 50 :הרושה תא סנכה

 .תולמעתהב

 ...םייד*? אלל עגרל וליפא ראשי אל קיצ-?אש דפקה

 (69 דומעב 19 הבושת)



 ?תולמעתהה בצק תא תונשל הצור

 היבש 1/2 לש הקספה = ע40858 5

 ( תויבש 2 / הינש 1/8 ) = ק\טפמ 0

 המישמ

 ,ולאכ תורוש ?תש (24055-ה תורוש םוקמב) תלנכותל ףסוה

 בצמ תא הנשמ אוהש םעפ לכב ףוצפצ ע?משהל ק?צ-?אל ומרגיש

 .וידי

 .ךומנ ףוצפצ ינשה בצמבו הובג ףוצפצ דחא בצמב :י:לואו

 תסמס> 1 , 9 :ךריכזהל

 הינש ! לש ךרואב ףוצפצ לילצה הבוג

 (69 דומעב 20 הבושת)

 ?כ ,2ג0טפע םוקמב ,הקספהכ םג תשמשמ 2ע08-ה תדוקפ :הרעה

 !ףוצפצה רמגב אלש דע תינכותה עוציבב ךישממ וניא בשחמה

 טובורה תא עבצ

 :עובורה תעיבצל העצה ךיגפל

 ,ךנוצרכ עובצל לכותש ןבומכ

 םלעבצ ףילחהל ול םורגל לכות

 . .דועו תולמעתהה תעשב
 ...לוחכ שאר ְע ו

| 
 5 ם?לוורש
 = ...םיקורל

 י 1
 ...תומודא םיילענ = |

8 

 06צגא עקר לע בוהצ ףוג
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 ףסונ תולמעתה ליגרת הנהו

 ליגרת עצבמ קיצ-יא הנה

 :ףסונ תולמעתה

 םי?ונ?שה לכ תא ךדבל עצבלו ןנכתל ךילע ,וישכע

 "הטמל-םי?ד?' לש בצממ רובע? אוהש ?דכ תינכותב

 ."הצלפק'' בצמל

 תרבוחה םויסל רגתא

 ,בשחמב אבה ףוצרפה תא רייצ

 :אוהש ךכ

 ולבגיע תא זיז? 6

 וגושל תא עיבי

 םיעבצ ףילחי

 וינזואב ףפוניו ףצפצל

 !וילע דוקפתש המ לכו

4 
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 םויסל

 .הנרשארה דרמילה תדלח? לש הפוסל תעגה

 ל?חתמ התאו אשרנהמ תצק "תמעט" רל?שכע רבכ ?כ םלררקמ רנא

 אררנ רנלא םצעבש "דש"ה לע טלתשהל ךתלרכ?ב שיש שיגרהל

 .ךכ לכ

 .םלנרש םיגרסמ םיטרבורו םיחלטש רל?יצל תדמל

 ...רתו? הברה תדמל לבא

 .בשחמל תוטושפ תוינכרת תבתכ ס

 .תולנכות תרפישרו תנק?לת 6

 .םורטקפסה תועצמאב תבשיח .

 םוכיסל הרזח תלאש

 .וז הדיחלב תדמלש םיגשומ תמלשר ךינפל

 .םתוא רכוז התא םא קודבו םהמ דחא לכ לע רובע

 םיעלפומה ם?ידומעה ?רפסמ תרזעב ךנורכז תא ןנערל לכות)

 (.גשומ לכ דיל םילירגוסב

 (89) תמש (19) זאא (6) קתתנאצ

 (51) תפזאצ 1 (21) םי?תודוקנ (7) תואכרמ

 (54) 151 09 (24) ?פדאפ 5 (7) םודא 5זעצ

 (61) תתמאא (26) 84 + 3 (8) תעםץמ

 (26) עפדאצ "2+5" - (8) ןבל פעדעצ

 בשחמ תועדוה (33) תטא (10) אא

 (11) 0 סא (38) אפק (98

 (61) פפא (38) 60 0 ((7

 (40) (13)פופד תולתוא

 (41) הכל?רעה ץח (15) סא

 (866) 65 (17) תג

 ...ךתוא קתרמ ןיידע ןילנעה לכ םא

 .2 הדיח? תא דרומלל רובע

5 



 תובושת

 :23 דומעמ 1! הבושת

 2סתכעת 3 : תגקעת 6 : 028 : תתתולע ת4עע8 2 ;

 ג 7 : "(11ךדדברוא [111בבבב י
 (2גקסםא 6) !בוהצב ךסמה לכ תא עבוצ 0125 :הרעה

 :26 דומעמ 2 הבושת

 :בשחמב הקזחה ןמ?ס אוה + ןמיסה

 23 = 2 א 2 א 2 = 8

 :29 דומעמ 3 הבושת

 .(;:) ק?ספ-הדוקנ םש בותכל '"'וגחכשיי

 :31 דומעמ 8% הבושת

 קפדאצ קגקספ 1 ; דאא 6 ; "13/7.5-21*22=" ; תקסת 4 ;

 ךאא 2 ;; 1

 :36 דומעמ 5 הבושת

 :אל?ה תפסונה הרושה

 8 דאא 0

 :50 דומעמ 6 הבושת

 םסמס 1 60

 (!תולנשב) לילצה ךרוא לילצה הבוג

 :52 דומעמ 7 הבושת

 80 קתנאצ 2 15 , 3 ; "א"
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 :52 דומעמ 8 הבושת

 30 קתדאצ 27 12 , 15 ; "ב סם 6 8"

 (8) ןושארה ןמיסה תא ספיפדהל ןכיה בשחמל "רמוא" התא :בל םיש

 !ךשמהב ראשה לכ תא סיפדמ רבכ אוהו

 :52 דומעמ 9 הבושת

 ייאא [ |א [ 11 א [1-1ב א"

 (52408 גציימ [])

 :52 דומעמ ו0 הבושת

 ווקוי

 9 וש [ ך שא
 חש 7 ] קו

 :53 דומעמ וו הבושת

. 
, 

. 
, 

, 

. 
, 

 "ב 5 6 4"
 גצ 16, 12 ; "אא[|א [1] א [1ב] א"

 ; אא 6 ; 41 18, 27 ; "2"

 ; 1אא 6 ; 41 19, 26 ; "2 [ ] 2"

 ;: אא 6 ; 21 20,25 ; "2 [1 1] 2"

 אוה ?כ עובצל ךרוצ ןיא 2/ הרושב %-ה תא :הרעה

 :53 דומעמ 12 הבושת

 :תודוקפה ופעוב

 40 עפדאצ גת 16, 2

 50 ץתדאע 21 18, 7

 69 תפדאע גת 6

 70 עפצאצ 41 20, 5

27 12, 18 ; 

1 

1 

1 

12 

18 

16 

8 

 30 קתזאצ 1אע 2

 40 עפתוד זאא 5

 50 תתזאצד תק

 60 עפדאד תגעפת

 70 עתדאצ תק

 .רוחש ?כה ואלב

 15 פםמסק 5

( 0.5 200 25 

 35 2טסע 0.5 )

 45 עטמע 0.5 )

 75 תתמע 0.5 , 0

[7 



 :53 דומעמ 13 הבושת

 80 קתדאצ גת 2, 6 ; "[]"

 :55 דומעמ 14 הבושת

 דאא 2 ; 41 2, 4; "1 [ [ [ [] 2"  עובירה תא האר)

 דאא 4 ; 21 7, 4; "3 תב 4"  תשרה לע וברייצש

 (אבה דומעב

 .ךסמה לע רחא םוקמב עובירה תא םקמל ,ןבומכ ,תלוכי?

 :55 דומעמ 15 הבושת

 47 14, 22, " ['""".אאאק עובירה תא האר

 גל 15, 22:" [[[ךר]\ " .אבה דומעב ובלש

 גצ 16. 22:" [[ן| ך[ " ?אדוב היה ךלש

 גד 7, 22;:" [[[ן1|[ " ךא רחא םוקמב

 גל 18, 22," [[1] [ן][ " .תובישח הזל ןיא

47 19, 220 " ]₪₪₪8 " 

 :56 דומעמ 16 הבושת

 347 8, 15: " ₪ = :ךתוחונל

 גד 9, 13; " ₪7 ו " התאש חכשת לא

 ב7 10, 13: " ו ו 8 " לפכשל לוכי

 בך 11,4;:" 87|[" !תומוד תורוש

 גצ 12, 14," [[ן[" (אבה דומעב תשרה האר)

 :60 דומעמ ו7 הבושת

 גז ,1%":3+%ב"
 הד 10,13;:" 1% %%[]"

 :60 דומעמ 18 הבושת

 47 9, 12; "אמ [ [₪אמ''

 גד 9, 12; "[ א + רי"

10 
.|-08 

 17 עפזאנ

 20 ץתזאצד

 10 ץתזאצ

 20 תפתתאצ

 32 תפתנאצ

 40 ץתתאצ

 59 ץתנאצ

 60 עתזאצ

 10 תפזאצ

 20 ץעאתאצ

 30 עפתזאצ

 40 ץעפזאצ

 50 עפנאצ

 60 תתזאנ

 70 עתנאצ

 80 קץתזאצ

 90 תאני

0 60 100 
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 2! דע /-מ - תורוש 22 שי

 3ו דע 8-מ - תודומע 32 שי

 !בל םיש

 וא 16 ן8 20 22 28 26 8 0

 85 םתספ 1, 2

 55 תתתפ 7

 :63 דומעמ 20 הבושת

0 24058 55 

 85 עגטפמ 0

 :62 דומעמ !9 הבועשת



 ךישמהל ןינועמ התאו "1 תבשחמ' תא דומלל תמייס
 ?"תבשחמ" תורבוח תרזעב םורטקפסה בשחמ לע דומללו

 !ךתוא רוצענ אל

 .12 הדיתיב שי המ

 םליללטלגלד םלנרעש" :תארקנה תאז דרמ?יל תדלחיב

 :תלנכורתב דוסל יגשרמ ?נשב שמתשהל דמלת "תרודלמרלפר

 .תונווגמ תולנכרת חתפל תנמ-לע תלפרסה האלרלהר הנתשמה

 +3 הדיחיבו

 בשחמ ?קחשמ חרתיפ" :תארקנה תאז דרמ?ל תדיחיב

 תדוקפב שומלש ךרת תולנכות חותלפב קוסעת "הל?זל?רלט

 .1ק ... ךאעסא :יאנתה

 32516-ה תפשב םלמ?יקה םילכה לכב רבכ שמתשת 3 הדיחיב

 .הלזלרולט בשחמ ?קחשמ חתפל ידכ

 +4 הדיחיבו

 םללכה לכ תא דמלנ "תל?טמתמ הקלפרג" תארקנה 4 הדיחיב

 תויפרג תולנכות חתפל תנמ-לע םייתרנכתהר םייטמתמה

 .תזסא 3₪5010010א-ב תומיהדמ

 .1984 ץרמב רואל אצת 4 הדיחי !בל םיש



 תודיחי תא ךימזהל ןינועמ

 ? תבשחמ לש 4 וא 3 2

 :ןופלטב רנתרבחל תורישי ,רשקתה

2 )" 

 .ראדב ךתיבל הנחלשת תורבוחה

 מ"עב .ל.מ תבשחמ

 הדימל תוכרעמ

 איית 44 ואדרונ ידש

 איית 48032 .ד.ת



 ו ה הק. <" הרתה" החיה קה דחה חה הרה החדה 7 קל ריר דא" למ
 א יב .
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5 
 5 ו

 ו - : היתובקעב ואוביש ולאו וז תרבוח תועצמאב

 | /, / ל םינוש םימוחתב בשחמל תוינכות בותכל דמלת
 | ' , יקחשמ חותיפ , ג תרזעב רויצ ,לשמל .םינווגמו
 7 םייטמיתמ םיבושיה יד םיקחשמ ,היזיולט-בשחמ
 4 ב ו .6!8/45-ה תפש תא דמלת ךכ ידכ ךותו

 | !ךממ שרדנ עקר הזיא

 | =" " ו :םדקומ עדי ךממ וערדנ אלו טעמכ השעמל
0 7% 

 | 2 .םיבשחמב יצחו רבד ןיבהל ךירצ ךניא <
 | .הקיטמיתמ תעדל ךירצ ךניא 6
 = 0 חותיפ לע דומילה תא ונססיבש ןוויכ ,תאז לכו
 * .תיקחשמו תיפרג השיגב םיגשומה
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